
 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอบังคับทันตแพทยสภา 
วาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู 
เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีทันตกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ซ)  มาตรา  ๓๒  และดวยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา  ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ในการสอบความรู
เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบงัคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรม  ในการสอบความรูเพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“การสอบความรู” หมายความวา  การประเมินและรับรองความรู  ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
จากทันตแพทยสภา 

“คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการที่  
ทันตแพทยสภาแตงต้ังข้ึนใหเปนผูดําเนินการสอบความรู  เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชพีทันตกรรม  ตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้ันตอนและวัตถุประสงคของการสอบ 

 
 

ขอ ๔ การสอบความรู   ประกอบดวย   การสอบสองขั้นตอน   โดยแตละข้ันตอนมี
วัตถุประสงค  ดังนี้ 



 หนา   ๔๒ 
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(๑) ข้ันตอนที่หนึ่ง  เปนการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร  
การแพทยพื้นฐาน 

(๒) ข้ันตอนที่สอง  เปนการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร  
การแพทยคลินิกและมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกฎหมายทางวิชาชีพ  และขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมดวย 

หมวด  ๒ 
การสมัครสอบและคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

 
 

ขอ ๕ ผูใดประสงคจะสมัครสอบ  ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ย่ืนใบสมัครสอบ  ตามแบบที่ทันตแพทยสภากําหนด  พรอมดวยหลักฐาน  และเอกสาร

ตาง ๆ  ตามประกาศทันตแพทยสภา 
(๒) ชํ าระค าสมั ครสอบแต ละคร้ั งตามอั ตราที่ กํ าหนดในประกาศทั นตแพทยสภา   

โดยทันตแพทยสภาจะไมคืนเงินคาสมัครสอบให  ไมวากรณีใดทั้งส้ิน 
ขอ ๖ ผูมีสิทธิสมัครสอบ  จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ประเภทที่หนึ่ง  เปนผูที่ กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ในสถาบัน  

การศึกษาในประเทศไทย  ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือทันตแพทยสภารับรอง 
(๒) ประเภทที่สอง  เปนผูที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และไดรับ

ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือ 
ทันตแพทยสภารับรอง 

(๓) ประเภทที่สาม  เปนผูที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับ 
ปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง 

ขอ ๗ ผูมีสิทธิสมัครสอบ  จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการสอบแตละข้ันตอน  ดังนี้ 
(๑) การสอบขั้นตอนที่หนึ่ง  ตองเปนผูที่มคุีณสมบัติประเภทที่หนึ่ง  หรือประเภทที่สอง  หรือ

ประเภทที่สาม 
สําหรับผูมีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง  ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวา  ไดศึกษา

วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน   (ระดับปรีคลินิก)   หรือเทียบเทามาแลวครบตามกรอบเนื้อหา   
ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขที่ทันตแพทยสภากําหนด 
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(๒) การสอบขั้นตอนที่สอง  ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง  หรือประเภทที่สอง  หรือ
ประเภทที่สาม  และตองเปนผูสอบผานข้ันตอนที่หนึ่งมาแลว 

สําหรับผูมีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่ง  ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวาไดศึกษา
ความรูวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกและทักษะ  (ระดับคลินิก)  ครบตามกรอบเนื้อหา  ตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่ทันตแพทยสภากําหนด 

ขอ ๘ ใหเลขาธิการทันตแพทยสภา  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูสมัครสอบทราบกอนกําหนดสอบไมนอยกวาสองสัปดาห  หากพบวาผูสมัครสอบผูใด
ขาดคุณสมบัติ  ใหถือวาผูนั้นไมมีสิทธิในการสอบครั้งนั้น  ผูสมัครสอบผูใดที่แสดงหลักฐานหรือ
เอกสารอันเปนเท็จ  แมจะไดตรวจสอบพบในภายหลังจากการประกาศผลสอบแลวก็ตาม  ใหถือวา 
การสอบในครั้งนั้นของผูนั้นเปนโมฆะหรือไมมีผล 

หมวด  ๓ 
การสอบ 

 
 

ขอ ๙ ทันตแพทยสภาตองจัดใหมีการสอบความรูแตละข้ันตอนอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
ขอ ๑๐ ใหทันตแพทยสภาแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม  เพื่อ

ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม  อาจแตงต้ัง  

คณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม  มีอํานาจในการกําหนด

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขหรือวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในรายละเอียดการสอบได  เพื่อใหการสอบ
ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและถูกตองไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๒ ใหคณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม  ประกาศ  หัวขอ  กรอบเนื้อหา
ที่สอบ  และรูปแบบของขอสอบของกลุมวิชาของแตละข้ันตอนใหผูสมัครสอบทราบทุกป  พรอม
กําหนดการสอบ 

ขอ ๑๓ ขอสอบที่ใชสอบ  และการเขียนคําตอบใหใชภาษาไทย  เวนแตถอยคําเฉพาะทาง
เทคนิคเทานั้น 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๔ ผูมีสิทธิเขาสอบตองปฏิบัติตนในการสอบตามระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยการ
ปฏิบัติในการสอบความรู เพื่อ ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๑๕ เมื่อผูสมัครสอบข้ันตอนใดในการสอบครั้งใด  ไดรับการพิจารณาวามีสิทธิเขาสอบ  
แตไมสามารถเขารับการสอบในครั้งนั้นได  อาจขอเลื่อนการสอบไปในครั้งถัดไปได  โดยทําหนังสือ
ชี้แจงแสดงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรตอเลขาธิการทันตแพทยสภา   เพื่อเสนอใหประธาน
คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรมพิจารณาอนุมัติ  หากการขอเลื่อนสอบดวยเหตุผล 
จากการเจ็บปวย  จะตองมีใบรับรองแพทยแสดงดวย  ทั้งนี้การขอเลื่อนการสอบจะกระทําไดเพียง 
คร้ังเดียวเทานั้น  สําหรับการสมัครสอบคร้ังนั้น 

เมื่อผูสมัครสอบผูนั้น  ไดรับอนุญาตใหเลื่อนการสอบแลว  เมื่อมีการสอบขั้นตอนนั้นในคร้ังตอไป  
ถาผูที่ขอเลื่อนสอบไมเขาสอบอีก  จะถือวาผูนั้นขาดสอบ  และถือวาสอบไมผานในขั้นตอนนั้น 

หมวด  ๔ 
การตัดสินและเงื่อนไขผลการสอบ 

 
 

ขอ ๑๖ การตัดสินผลการสอบ  ใชหลักการกําหนดเกณฑผานข้ันตํ่าของขอสอบที่ใชในการ
สอบแตละคร้ัง   ในแตละกลุมวิชาของแตละข้ันตอน   ผูสอบที่มีผลการสอบเทากับหรือสูงกวา 
คาที่กําหนด  จะถือวาเปนผูสอบผานในแตละกลุมวิชาของขั้นตอนนั้น 

คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม  เปนผูพิจารณาตัดสินผลการสอบโดย 
ความเห็นชอบคณะกรรมการทันตแพทยสภา 

ขอ ๑๗ ผูที่สอบไมผานในกลุมวิชาใดในขั้นตอนใด  ใหมีสิทธิสมัครสอบใหมเฉพาะกลุม
วิชาที่ยังสอบไมผานในขั้นตอนนั้นได  ทั้งนี้ใหสอบผานใหครบทุกกลุมวิชาตามที่กําหนดไวภายใน
ระยะเวลาสามป  นับแตวันที่ประกาศผลสอบครั้งแรกของขั้นตอนนั้น 

ขอ ๑๘ ผูสอบที่สอบผานครบถวนทุกข้ันตอนการสอบความรู  และมีผลการสอบตาม
เง่ือนไขที่กําหนดแลว  มีสิทธิขอหนังสือรับรองผลการสอบ  หรือขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบ  
แลวแตกรณีได  โดยย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดตอเลขาธิการทันตแพทยสภา  พรอมคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่กําหนด 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีปญหาในการสอบที่ตองวินิจฉัยตามขอบังคับนี้  ใหคณะอนุกรรมการ
สอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม  เปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๒๐ ขอบังคับนี้  มิใหใชบังคับกับ 
(๑) ผูที่เขาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย   

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือทันตแพทยสภารับรอง  กอนปการศึกษา  ๒๕๔๘ 
(๒) ผูที่เขาศึกษาในชั้นปที่  ๒  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในคณะทันตแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปการศึกษา  ๒๕๔๘ 
ขอ ๒๑ ผูที่กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือทันตแพทยสภารับรอง  ที่เคยเขาสอบขั้นตอนที่หนึ่ง   
ตามขอ  ๗  (๑)  ตามขอบังคับนี้  ในขณะที่ขอบังคับนี้ยังไมมีผลใชบังคับ  ใหถือวาการสอบนั้นมีผลตาม
เง่ือนไขการสอบตามขอบังคับนี้  ต้ังแตวันที่ประกาศผลการสอบนั้น 

ขอ ๒๒ ใหคณะอนุกรรมการสอบความรูเพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียน  และออกใบอนุญาต  
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จากสถาบัน  
การศึกษาตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง  ที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาไดแตงต้ังข้ึนกอน 
ที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตอไป  แตทั้งนี้ตองไมเกิน  ๓  ป  นับต้ังแต
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  จากนั้นใหมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ที่ยังไมแลวเสร็จ  (ถามี)  ใหกับ
คณะอนุกรรมการสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรม  ตามขอบังคับนี้เพื่อดําเนินการตอไปตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๒๓ ผูที่เคยเขาสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรมกับคณะอนุกรรมการสอบความรูเพื่อ
พิจารณารับข้ึนทะเบียน  และออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ตามขอ  ๒๒  และได
สอบผานครบถวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามระเบียบการสอบขึ้นทะเบียนดังกลาว  
กอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือวาการสอบนั้นมีผลตามเง่ือนไขที่กําหนดไวเดิม 

ขอ ๒๔ ผูที่ เคยเขาสอบความรูในวิชาชีพทันตกรรมกับคณะอนุกรรมการสอบความรู 
เพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียน  และออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ตามขอ  ๒๒  แตยัง
สอบไมผานครบถวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามระเบียบการสอบขึ้นทะเบียนดังกลาว  



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
   

 

กอนที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหนําผลการสอบรายวิชาที่สอบผานนั้นเก็บผลการสอบไวได  แต 
ผลการสอบนั้นตองมีระยะเวลาไมเกินสามปนับแตวันที่ประกาศผลสอบและใหดําเนินการตอไปตาม 
ขอ  ๒๒  หรือตามขอบังคับนี้แลวแตกรณี   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลโท  พิศาล  เทพสิทธา 
นายกทันตแพทยสภา 
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